
H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea de demisie a unui judecător 

25 februarie 2014                        mun. Chişinău 

nr. 190/7 

 Examinînd chestiunea cu privire la cererea de demisie a unui judecător, audiind 

informaţia  domnului Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii 

 C O N S T A T Ă: 

 Domnul Gheorghe Gorun şi-a început activitatea în calitate de magistrat în anul 

1987 fiind numit în funcţia de judecător la Judecătoria Tiraspol. Ulterior prin Hotărîrea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 607-XII din 19 iunie 1991, a fost numit în 

funcţia de judecător la Judecătoria Supremă a RM. 

 Conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 239 din 24 august 

1996, domnul Gheorghe Gorun a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător al 

Curţii de Apel, de la data de 02 septembrie 1996 (Ordinul Ministrului justiţiei al RM 

nr. 29 din 30 august 2014). 

 Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 4990-III din 05 februarie 

2002, domnul Gheorghe Gorun a fost numit în funcţia de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. 

 Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1369-III din 14 iulie 2003, 

domnul Gheorghe Gorun a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la 

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău. 

 Domnul Gheorghe Gorun are o vechime în magistratură de peste 26 de ani şi 

deţine gradul I de calificare, acordat prin Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 46 din 14 mai 1997. 

 La data de 21 februarie 2014, la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit 

cererea domnului Gheorghe Gorun prin care solicită acceptarea demisiei din funcţia de 

judecător al Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău. În calitate de motiv ce a determinat 

înaintarea cererii de demisie judecătorul a invocat starea precară a sănătăţii. 

 În cadrul şedinţei CSM, judecătorul Gheorghe Gorun nu a fost prezent însă, prin 

cerere, a solicitat examinarea în lipsă a chestiunii în cauză. 

 Consiliul Superior al Magistraturii reţine, că judecătorul are dreptul la demisie 

prin depunerea unei cereri în acest sens. De asemenea potrivit art.25 din Legea cu 

privire la statutul judecătorului, judecătorul este eliberat din funcţie de organul care l-a 

numit în cazul depunerii cererii de demisie.  

 Astfel, în urma examinării circumstanţelor şi materialelor relevante, Consiliul 

Superior al Magistraturii consideră că cererea de demisie din proprie iniţiativă a 

judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, urmează a fi acceptată. 

 În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, în temeiul art. 25 alin 

(1) lit. a) şi alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4 alin. (1) lit. a), 

17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 1. A propune Preşedintelui Republicii Moldova soluţionarea chestiunii privind 

eliberarea din funcţie a judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Gheorghe 

Gorun, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544-III cu privire la statutul 

judecătorului. 

 2. Prezenta hotărîre se expediază Preşedinţiei Republicii Moldova. 

 

Preşedintele interimar                                                 Dumitru Visternicean 

al Consiliului Superior al Magistraturii  

     


